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ATA DA 54ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de 2020, no horário regimental, sob a 

presidência de Oziel Pires de Moraes realizou-se a 54ª sessão ordinária do corrente 

exercício. Sessão realizada online em razão da pandemia da Covid-19, Novo 

Coronavírus. Participaram da Sessão os vereadores: Débora Marcondes Silva 

Ferraresi, Edivaldo Alves Santana, Jeferson Modesto Silva, Joao Antonio de Oliveira, 

Laercio Lopes, Marcio Nunes da Cruz, Mario Augusto de Souza Nishiyama, Oziel Pires 

de Moraes, Pedro Correa dos Santos, Rodrigo Tassinari, Sebastiao Jose de Souza, 

Sidnei Lara da Silva, Vanessa Valerio de Almeida Silva, Wiliana Cristina da Silva de 

Souza e Wilson Roberto Margarido. Havendo número regimental e invocando a proteção 

de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos da presente Sessão. EXPEDIENTE: 

Colocada em discussão e votação a Ata da 53ª Sessão Ordinária realizada em 1 de 

outubro, foi aprovada. Correspondência recebida de diversos: Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 451/2020 - Marcio Supervisor - 

Requer ao Senhor Prefeito para que informe sobre as providências que serão tomadas 

com relação a situação crítica de abandono do Parque Jorge Assumpção Schimidt - 

Pilão D'Água, sobre o andamento da atualização do Plano Diretor do Parque, e ainda 

sobre a possibilidade de realizar parceria com a iniciativa privada (PPP ou concessão) 

para gestão do local. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 543/2020 - Sidnei Lara - Requer ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos 

regimentais, para que junto ao setor competente preste informações acerca das obras 

da Escola Municipal que está sendo construída ao lado da UBS do Jardim Bela Vista. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 545/2020 - Toni 

do Cofesa - Requer ao Prefeito Municipal, informações sobre a demora para realização 

de testes de covid - 19 domiciliar. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 569/2020 - Vanessa Guari - Requer ao Sr. Prefeito que junto a 

Secretaria Municipal da Educação, disponibilize informações de como estão sendo 

feitas as adequações para o retorno às aulas, se estão sendo pagas as gratificações ou 

o adicional de insalubridade aos profissionais da educação, entre outros 

questionamentos que seguem na justificativa. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 571/2020 - Rodrigo Tassinari - Requer ao Senhor Prefeito 

para que viabilize a criação de um aplicativo para agendamento e retirada de 

medicamentos na rede pública de saúde do município. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 573/2020 - Tião do Táxi - Requer ao Sr. Prefeito 

junto ao setor competente a possibilidade de implantar a coleta de Lixo no Bairro 
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Tamanduá e providenciar lixeira comunitária, estilo gaiola, com tela, no local. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 580/2020 - Edivaldo Negão 

- Requer ao Prefeito, para que, junto ao setor competente seja feita a implantação de 

CEP das ruas e números das residências dos bairros Amarela Velha, Cercadinho e 

Caputera no distrito do Guarizinho. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 582/2020 - Wiliana Souza - Requer ao Sr. Prefeito, que informe a 

possibilidade de realizar a Lajotamento no Bairro do Espigão e Jaó. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 585/2020 - Rodrigo Tassinari - Indica 

a revitalização da praça e a manutenção e implantação de novos brinquedos no 

playground da Praça Rubens Antônio Prestes, Jardim Pôr do Sol. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 586/2020 - Vanessa Guari - Requer 

ao Prefeito que junto ao setor competente, providencie sinalização de solo destinada 

aos containers de lixo, em todo o município de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 590/2020 - Débora Marcondes - Requer ao 

senhor prefeito para que junto ao setor competente informe sobre a situação do terreno 

localizado atrás da Escola Sesi. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 593/2020 - Marinho Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito, para que junto ao 

setor responsável, providencie a limpeza e a revitalização da Praça Padre José Pássaro, 

localizada no Bairro CECAP, incluindo pintura dos canteiros e poda das árvores. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 599/2020 - Débora 

Marcondes - Requer a senhor Prefeito, para que junto ao setor competente informe 

sobre a possibilidade de colocação de braços para os postes que não possuem 

iluminação na rua Aldo Russo, esquina com Jamil de Oliveira Ramos, Jardim Brasil. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 602/2020 - 

Marinho Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, 

providencie roçada, capinagem e limpeza da Rua Professor João Soares de Almeida, 

próximo ao “pedrão”, em toda a sua extensão, uma vez que o local está tomado por 

matos e arbustos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

603/2020 - Edivaldo Negão - Requer ao Sr. Prefeito para que junto a SABESP para que 

informe a possibilidade de construção de uma estação de tratamento e canalização de 

rede de esgoto, nos Bairros da Caputera, Cercadinho e Guarizinho. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 604/2020 - Edivaldo Negão - 

Requeiro ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor 

competente nos informe a possibilidade de implantar iluminação pública e 

pintura/sinalização na Rua Osório Vieira de Almeida (CDHU, Jardim Nova Itapeva até o 

Bairro Morada do Bosque). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva encaminhando o 
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balancete da receita e despesa referente ao mês de agosto/2020. PROPOSITURAS. 

Parecer: Favorável da Comissão Competente encaminhando o Projeto de Lei 142/2020 

para apreciação do Plenário. Desfavorável da Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa dando ciência ao plenário do arquivamento dos 

Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0142/2020. Requerimento: 652/2020 - Vereadora 

Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, informações da possibilidade de apresentar 

Projeto Lei instituindo ponto facultativo municipal o dia 20 de novembro em homenagem 

a nossa Comunidade Quilombola. 653/2020 - Vereadora Débora Marcondes - Requer à 

Caixa Econômica Federal, através de sua gerência, para que informe a possibilidade de 

implantar uma Agência Lotérica no Residencial Morada do Bosque, para atender os 

moradores desse bairro e adjacência. 654/2020 - Vereadora Wiliana Souza - Requer à 

Empresa VIVO S/A, para que informe sobre a possibilidade de implantar uma torre de 

transmissão de sinal de telefonia móvel no Bairro da Cachoeirinha. 655/2020 - Vereador 

Marcio Supervisor - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor 

competente, para que informe a possibilidade de implantar a troca das lâmpadas 

comuns por iluminação em Diodo Emissor de Luz- LED no Parque Linear, localizado na 

Avenida Mario Covas. 656/2020 - Vereador Marcio Supervisor - Requer ao Senhor 

Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor competente, informações sobre a 

possibilidade de implantação de sinal sonoro no cruzamento da Rua Pires Fleuri com a 

Rua Dom Luís de Souza, Centro, próximo à “Praça do Camelô”. 657/2020 - Vereador 

Edivaldo Negão - Requer à ELEKTRO Eletricidades S/A, solicitando as providencias 

necessárias para verificação e os devidos reparos na rede de energia elétrica do Bairro 

da Conquista, tendo em vista constantes quedas de tensões. Indicação: 343/2020 - 

Vereadora Vanessa Guari - Indica que seja alterado o estatuto do magistério, a fim de 

adequar à atual conjuntura a qualificação mínima obrigatória para a docência nas 

classes de educação especial, constantes no inciso IV, do art.13, da Lei Municipal 

2789/08. 344/2020 - Vereadora Wiliana Souza - Indica a instalação de poste de 

Iluminação no Bairro Cachoerinha, sentido casa do xando. 345/2020 - Vereador Dr. 

Pedro Correa - Indica a criação de um Centro de Referência da Mulher na estrutura da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 346/2020 - Vereador Dr. Pedro Correa 

- Indica a construção de uma quadra poliesportiva para prática de esportes aos 

Moradores do Bº Jardim Esperança. 347/2020 - Vereador Edivaldo Negão - Indica o 

corte de grama e a manutenção de toda a extensão do acostamento na Rodovia 

Faustino Daniel da Silva e a colocação de ponto de ônibus no KM 15. A Presidência 

encaminha os Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as 

providências de costume. TEMA LIVRE: Vereadora Débora Marcondes – fala sobre 
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pedido de posto da GM, rondas no antigo Brincras e da falta de médico em período 

integral no posto do Parque São Jorge, que são atendidas apenas oito pessoas por dia, 

sendo que esse posto atende diversas vilas. Diz que já enviou requerimento e foi 

respondido sobre a situação da rua ao lado do cemitério, pede atenção especial porque 

os moradores têm reclamado bastante. Indaga ao ver. Edivaldo o motivo do 

arquivamento de sua emenda 01/20 ao projeto de lei 142/20. Ver. Edivaldo explica que 

a Comissão decidiu em consenso. Ver. Débora fala que a Comissão não é soberana 

para decidir sobre arquivamento de emendas, que ela já pesquisou sobre isso. Diz que 

emenda deveria ser discutida em Plenário, que isso tira o direito do vereador legislar. 

Explana sobre segurança jurídica para legislar, que entrará via judicial em relação à 

situação se for preciso. Fala que está representando o povo. Afirma que o salário de 

prefeito proposto no projeto é muito alto, que sua emenda visava diminuir o valor. Ver. 

Laércio Lopes – comenta que a Comissão de Economia recebeu o projeto de lei 

orçamentária e deliberou sobre o cronograma de tramitação e para apresentação de 

emendas impositivas dos vereadores. Discorre sobre a composição das emendas que 

podem ser apresentadas pelos edis. Fala sobre coerência aos demais vereadores para 

as emendas, de modo a não inviabilizar a gestão do próximo ano. Explana sobre 

audiência do orçamento que será realizada e da importância da participação dos 

vereadores e da população. Fala sobre o projeto do uber, que o projeto dele está parado 

há mais de um ano e o Executivo não se manifesta sobre essa regularização. Aparte 

ver. Vanessa – explica que o projeto passou pela comissão hoje, que foi apontado 

alguns itens pelo jurídico, e ela, relatora do projeto solicitou prazo para verificar 

alterações necessárias. Ver. Laércio pede apoio da Comissão e dos vereadores nesse 

projeto. Ver. Margarido – diz que concorda com vereador Laércio sobre a necessidade 

de regularizar o serviço do uber em Itapeva. Comenta que os funcionários da Prefeitura 

não estão utilizando o vale transporte, que dessa forma precisariam receber em pecúnia, 

visto que muitos moram em locais que não tem horário de ônibus compatíveis. Diz que 

é contra o projeto do subsídio para prefeito, vice e secretários; que acredita que em 

torno de 17 mil reais está num bom patamar. Aparte ver. Débora - diz que apresentou 

emenda com base nesses valores, mas foi arquivada. Continua ver. Margarido – diz é 

contra o projeto, que pedirá adiamento, que devem apresentar emenda e chegar a 

acordo sobre isso. Ver. Marinho Nishiyama – fala que não pode deixar de comentar 

sobre o projeto 142 (subsídios do prefeito e outros), que duas vezes votou pela redução 

dos salários. Comenta sobre aspectos provocadas pela covid; diz que hoje é favorável 

ao projeto, mas acredita que não seja o momento de discuti-lo, que após 15 de 

novembro deveriam voltar a discutir o tema; propõe que a Câmara volte a discutir esse 
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projeto após a eleição. Aparte ver. Débora – fala que deveriam adiar o projeto e discutir 

após as eleições. Ver. Marinho diz que é uma redução necessária, mas que não é o 

momento para essa discussão. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 141/2020 

- Prefeito Mário Tassinari - Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em 

logradouros públicos no âmbito do Município de Itapeva. Em 2ª discussão e votação: 

Débora Marcondes - sim; Edivaldo Negão – sim; Jeferson Modesto - sim; Toni do Cofesa 

- sim; Laercio – sim; Marcio Supervisor – sim; Marinho – sim; Pedro Correa – sim; 

Rodrigo Tassinari - sim; Tião do Táxi – sim; Sidnei Fuzilo – sim; Vanessa Guari – sim; 

Wiliana – sim; Margarido – sim. Foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 

142/2020 - Mesa Diretora - Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, Secretários 

Municipais de Itapeva e do Superintendente do IPMI - Instituto de Previdência Municipal 

de Itapeva, a partir de 1º de janeiro de 2021 e dá outras providências. Em 1ª discussão, 

ver. Vanessa Guari pede adiamento do projeto por 14 sessões, conforme sugestão do 

ver. Marinho. Adiamento em votação: Débora Marcondes - sim; Edivaldo Negão – não; 

Jeferson Modesto - sim; Toni do Cofesa - sim; Laercio – sim; Marcio Supervisor – sim; 

Marinho – sim; Pedro Correa – sim; Rodrigo Tassinari - sim; Tião do Táxi – sim; Sidnei 

Fuzilo – sim; Vanessa Guari – sim; Wiliana – sim; Margarido – sim. Adiamento por 14 

sessões aprovado com voto contra do ver. Edivaldo Negão. Leitura do Requerimento 

Nº 653/2020 - Vereadora Débora Marcondes - Requer à Caixa Econômica Federal, 

através de sua gerência, para que informe a possibilidade de implantar uma Agência 

Lotérica no Residencial Morada do Bosque, para atender os moradores desse bairro e 

adjacência. Em discussão e votação únicas: Débora Marcondes - sim; Edivaldo Negão 

– sim; Jeferson Modesto - sim; Toni do Cofesa - sim; Laercio – sim; Marcio Supervisor 

– sim; Marinho – sim; Pedro Correa – sim; Rodrigo Tassinari - sim; Tião do Táxi – sim; 

Sidnei Fuzilo – sim; Vanessa Guari – sim; Wiliana – sim; Margarido – sim. Foi aprovado 

por todos. Leitura do Requerimento Nº 654/2020 - Vereadora Wiliana Souza - Requer 

à Empresa VIVO S/A, para que informe sobre a possibilidade de implantar uma torre de 

transmissão de sinal de telefonia móvel no Bairro da cachoeirinha. Em discussão e 

votação únicas: Débora Marcondes - sim; Edivaldo Negão – sim; Jeferson Modesto - 

sim; Toni do Cofesa - sim; Laercio – sim; Marcio Supervisor – sim; Marinho – sim; Pedro 

Correa – sim; Rodrigo Tassinari - sim; Tião do Táxi – sim; Sidnei Fuzilo – sim; Vanessa 

Guari – sim; Wiliana – sim; Margarido – sim. Foi aprovado por todos. Leitura do 

Requerimento Nº 657/2020 - Vereador Edivaldo Negão - Requer à ELEKTRO 

Eletricidades S/A, solicitando as providencias necessárias para verificação e os devidos 

reparos na rede de energia elétrica do Bairro da Conquista, tendo em vista constantes 

quedas de tensões. Em discussão e votação únicas: Débora Marcondes - sim; Edivaldo 
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Negão – sim; Jeferson Modesto - sim; Toni do Cofesa - sim; Laercio – sim; Marcio 

Supervisor – sim; Marinho – sim; Pedro Correa – sim; Rodrigo Tassinari - sim; Tião do 

Táxi – sim; Sidnei Fuzilo – sim; Vanessa Guari – sim; Wiliana – sim; Margarido – sim. 

Foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Dependendo dos 

Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v os Projetos de Lei: 119, 130, 134, 139/2017; 

57, 113, 156/2018 e 54, 75, 85, 92, 107,136, 148,161,162,167, 173, 185, 194/2019; 13, 

21, 51, 120, 122 a 126, 128, 129, 133 a 135, 137, 138, 140 a 145/2020. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL. Presidente Oziel pede que conste em ata voto de pesar pelos falecimentos 

de Miguel Bustolin Neto e Jair Rosa (Jair do Zulmira e da Banda Marcial Metodista). 

Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 55ª Sessão 

Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 8 de outubro, no horário regimental e 

invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente Sessão e, 

mandando que para constar, fosse lavrada esta Ata que segue assinada pela Mesa 

Diretora. Palácio Vereador Euclides Modenezi, Plenário, 5 de outubro de 2020. 
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